Respirație de primăvară by DROPS Design
“Foarte trendy cu blugii tăi preferați!”
Tunică DROPS croșetată cu model de midie cu firele
Alpaca și Cotton Viscose. Mărimi: S - XXL
DROPS 99-4
Mărimi: S – M – L - XL – XXL
Materiale: Drops Alpaca de la Garnstudio
200-200-250-250-300 g culoare nr. 1101, alb
împreună cu:
Drops Cotton Viscose de la Garnstudio
300-350-350-400-450 g culoare nr. 01, alb
Croșetă DROPS mărime 5 mm, sau mărime necesară
pentru a obține tensiunea corectă.

Pentru o listă a prescurtărilor folosite în această traducere vizitați pagina de mai jos.
http://atelierul-domnitei.ro/prescurtari-si-simboluri-utilizate-in-diagrame-pentru-crosetat/
Tensiune
12 pd x 7 rânduri cu cele două fire luate împreună = 10 x 10 cm. 1 repetare a modelului de midie =
aprox 12 cm lățime
Sfat pentru înmulțire 1: Pentru a înmulți 1 ps: croșetați 2 ps într-un ps
Sfat pentru înmulțire 2: Pentru a înmulți 1 pd: croșetați 2 pd într-un pd
Sfat pentru înmulțire 3: Pentru a înmulți 1 bridă de ocl croșetați 2 bride de ocl în același ochi
INFO: La începutul fiecărui cerc înlocuiți primul pd cu 3 ocl. Înlocuiți primul picioruș triplu cu 4 ocl.
Terminați fiecare cerc cu 1 oa în al 3-lea / 4-lea ocl de la începutul cercului.
Model: Vedeți diagramele M1 și M.2. Diagrama este văzută de pe FL.

Sfat pentru măsurători: Din cauza greutății lânii toate măsurătorile trebuie făcute cât timp piesa
vestimentară atârnă pe umeraș.
Părțile din față și din spate: Tunica este croșetată circular de sus în jos. Croșetați lejer 71-75-75-79-83
ocl cu croșeta de 5 mm cele două fire luate împreună (Alpaca și Cotton Viscose). Formați un cerc cu 1
oa în primul ocl. Croșetați următorul cerc după cum urmează: 1 ps în fiecare din primele 3 ocl, *săriți
peste 1 ocl, 1 ps în fiecare din următoarele 3 ocl*, rep de la *-* = 54-57-57-60-63 ps. Acum croșetați 1
cerc cu ps, în același timp înmulțiți cu 22-15-19-20-21 ps în mod egal – citiți Sfat pentru înmulțire 1 =
76-72-76-80-84 ps. Continuați cu diagrama M.1 – citiți INFO. După M.1 sunt 76-90-95-100-105 bride
de ocl în cerc (1 bridă = 1 pd + 1 ocl). Continuați cu pd în ocl și ocl peste pd până când piesa măsoară
10-11-12-13-14 cm.
Croșetați următorul rând după cum urmează:
Săriți 17-19-21-22-22 bride de ocl din cercul anterior (= mâneca dreaptă), croșetați 8 ocl (= subrațul),
croșetați 21-26-26-28-30 bride de ocl (= partea din față), săriți 17-19-21-22-22 bride de ocl din cercul
anterior (= mâneca stângă), croșetați 8 ocl (= subrațul), croșetați 21-26-27-28-31 bride de ocl (= partea
din spate). Inserați un marker de fiecare parte în mijlocul celor 8 ocl pentru subraț.Continuați cu
bridele de ocl. NB! Pe primul cerc croșetați peste cele 8ocl sub fiecare mânecă după cum urmează: 1 pd
în primul ocl, 1 ocl, săriți peste 1 ocl, 1 pd în următorul ocl, 1 ocl, 1 pd în același ocl, 1 ocl, săriți peste
1 ocl, 1 pd în următorul ocl, 1 ocl, 1 pd în același ocl, 1 ocl, săriți peste 1 ocl, 1 pd în următorul ocl, 1
ocl și săriți 1 ocl (= 6 bride de ocl pentru fiecare subraț) = 54-64-65-68-73 bride de ocl pe cerc în total.
Continuați cu modelul de bride, în același timp înmulțiți cu 1 bridă – citiți Sfat pentru înmulțire 3 – de
fiecare parte a celor 2 markere pe fiecare cerc de 4-4-6-6-7 ori în total = 70-80-89-92-101 bride. După
toate aceste cercuri cu înmulțiriri piesa măsoară 19-20-23-24-27 cm de la lănțișorul de început de la
baza gâtului (ați ajuns acum la jumătatea pieptului; dacă simțiți nevoia să ajustați mai croșetați câteva
cercuri adiționale cu bride după cercurile cu înmulțiriri).
Acum croșetați 1 cerc cu bride, în același timp înmulțiți cu 4-2-2-14-14 pd în mod egal – citiți Sfat
pentru înmulțire 2 = 144-162-180-198-216 pd/ocl.
Continuați cu modelul de midie M.2 (începând acolo unde indică săgeata în diagramă)= 8-9-10-11-12
repetiții orizontale într-un cerc. Croșetați 3 repetiții verticale ale diagramei M.2, dar începeți a doua și a
treia repetiție de la săgeata B din diagramă. După aceste 3 repetiții croșetați 2-3-3-3-4 cercuri cu pd
după cum urmează:
Cerc 1: Citiți INFO! Croșetați 1 ptr în fiecare bridă de ocl și 1 ocl între fiecare două ptr, terminând cu 1
ptr în ultimul pd =72-81-90-99-108 ptr.
Cerc 2: Croșetați 1 ptr în fiecare ptr din cercul anterior și 2 ocl între fiecare 2 ptr consecutive (în loc de
1 ocl) – încheiați mărimea S aici, înainte de ultima repetiție a modelului de midie = 72 ptr.
Cerc 3: Croșetați 1 ptr în fiecare ptr din cercul anterior și 3 ocl între fiecare 2 ptr consecutive – încheiați
mărimile M, L și XL aici, înainte de ultima repetiție a modelului de midie = 81-90-99 ptr.
Cerc 4: Croșetați 1 ptr în fiecare ptr din cercul anterior și 3 ocl între fiecare 2 ptr consecutive – încheiați
mărimea XXL aici, înainte de ultima repetiție a modelului de midie = 108 ptr.
Acum croșetați 1 cerc cu bride după cum urmează: 1 pd și 1 ocl (= 1 bridă de ocl) în fiecare ptr din
cercul anterior, în același timp înmulțiți cu 1 bridă – citiți Sfat pentru înmulțire 3 – la fiecare 3-3-4-4-4
ptr. Nota Bene! Pentru mărimile L și XL terminați cu 1 pd și 1 ocl în fiecare din ultimele 2-3 ptr = 96108-112-123-135 bride. Continuați cu 1 cerc de bride, în același timp înmulțiți cu 6-0-10-6-0 pd – citiți
Sfat pentru înmulțire 2 = 198-216-234-252-270 pd/ocl. Acum croșetați M.2 din nou (începeți acolo
unde indică săgeata “start”), dar terminați modelul după rândul 7.

Diagramă

